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ВСТУП 

Метою курсу «Архівознавство» є розуміння студентами особливостей 

архівознавства, як однієї з історичних дисциплін, її детермінованості з 

природничими науками, а також формування чітких теоретичних уявлень стосовно 

виникнення, еволюції та предмету архівознавчих знань, прищеплення студентам 

вміння використовувати знання у галузі архівознавства при проведенні наукової та 

викладацької роботи.  

Завдання: 

— Розкрити особливості та передумови виникнення архівознавчих знань в світі 

та Україні.  

— Розкрити специфіку науки архівознавство у системі прикладних історичних 

дисциплін.  

— Простежити еволюцію архівознавчих студій протягом досліджуваного 

періоду.  

— Визначити роль архівознавства у відтворенні історичного минулого.  

— Навчити студентів методиці проведення архівознавчого дослідження.  

— Визначити ступінь репрезентативності актуалізованої джерельної бази 

архівознавства.  

Результати  навчання.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійних  та освітньо-

кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

— місце навчальної дисципліни «Архівознавство» у системі гуманітарних 

дисциплін, специфіку її об’єкта й предмета; 

— основні сучасні культурологічні школи, напрями й теорії архівознавства; 

— історію архівознавства на території сучасної України; 

— основи використання архівної справи; 

— характеризувати місце слов’янської цивілізаційної спільноти в системі 

— світової культури та цивілізації. 

Вміти: 

— провести відбір документів для зберігання; 

— зробити класифікацію документів, що утворюють фонд; 

— провести експертизу цінності документів; 

— створити науково-дослідний апарат. 

Пререквізити: курс «Архівознавство» тісно пов’язаний з іншими науками, 

зокрема з історією України, соціальною та економічною історією України, історією 

держави і права зарубіжних країн, політологією, історією політичної думки, 

міжнародними відносинами тощо.  

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

- 

 

Галузь знань 

08 «Право» 

денна форма навчання 

 

Контрольна робота – 

2  

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

3-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
– 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –60 

6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год.; 

самостійної роботи 

студента – 2  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

14 год. - 

Семінарські 

14 год. - 

Лабораторні 

не передбачено 

Самостійна робота 

32год. - 

Вид контролю: 

залік – 4-й сем.  

 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:46:54. 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

  



МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких: 

Словесні 

Розповідь-пояснення використовується під час навчання студентів на протязі 

лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ, розповідь-

повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу залежить головним 

чином від уміння викладача розповідати, дохідливості та доступності інформації, 

від поєднання його з іншими методами навчання. 

Бесіда – це діалог між викладачем та студентом, який дає можливість за 

допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань спрямувати студента 

на активізацію отриманих знань. Саме з допомогою їх викладач активізує 

діяльність студентів, ставлячи їм запитання для розмірковування, розв'язання 

проблемної ситуації. 

Лекція служить для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість запису 

плану та рекомендованої літератури, уведення та характеристика нових понять, 

розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача, відповіді на 

запитання. 

 Наочні методи 

Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення полягає в 

яскравішому викладенні та показі власної думки. 

Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування, 

наприклад, демонстрація навчальних фільмів. 

 Навчальна робота під керівництвом викладача – самостійна робота. 

До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи, контрольні 

роботи, написання тестів.  

 Рольова гра: 

пояснення фабули (змісту й умов гри); 

підготовку дійових осіб для виконання своїх ролей; 

підготовку студентів-експертів, ведучого. 

Діагностика  (моніторинг  і  перевірка)  результатів  навчання  здійснюється 

шляхом:  

оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення, передбачених 

планом семінарських занять, виконання процесуальних документів на практичних 

заняттях, а також за допомогою:проведення експрес-опитувань, тестування, 

підготовки доповідей і рефератів,написання самостійних і контрольних робіт. 



При оцінюванні враховується глибина теоретичних знань та практичних 

навичок  студентів, курсантів чи слухачів і вміння застосовувати їх на практиці. 

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами 

теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснюється в межах семестру 

наприкінці планового вивчення курсу.  

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення 

вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає два теоретичні 

питання з усіх тем, передбачених програмою або підсумкове тестування. 

  



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна 

Предмет, об’єкт архівознавства, основні архівознавчі методи, джерельна база 

архівознавства, її основні елементи, роль архівознавства у підготовці фахівців 

різних профілів. Міждисциплінарні зв’язки архівознавства. 

 

ТЕМА 2. Історія архівної справи 

Зародження й розвиток архівної справи в стародавньому світі й середньовіччі. 

Становлення основ сучасної архівної справи (XVII – перша половина ХХ ст.). 

Сучасні тенденції у розвитку архівної справи. 

 

ТЕМА 3. Історія архівної справи в Україні 

Зародження архівів на українських землях. Центри зосередження писемних 

матеріалів у Київської Русі та Галицько-Волинській державі. Архіви та архівна 

справа козацько-гетьманської України (середина 17-18 ст.). Архіви та архівна 

справа в Україні кінця XVIII–XIX ст. Архіви та архівна справа доби визвольних 

змагань і відновлення Української держави (1917-1920 рр.). Архівне будівництво в 

Україні за часів радянської влади (1919-1990 рр.). Розвиток національної архівної 

справи в незалежної Україні в 1990-х рр.  

 

ТЕМА 4. Архівні системи та система архівних установ сучасних країн 

Поняття й суть архівної системи. Типологія та структура сучасних архівних 

систем. Централізовані архівні системи в сучасному світі. Децентралізовані архівні 

системи в країнах Заходу. 

 

ТЕМА 5. Організація роботи архівів 

Завдання, права, структура архівів. Виробничі підтеми архіву та основні 

архівні технології. Планування, звітність та економічна діяльність архівів. 

 

ТЕМА 6. Класифікація архівних документів 

Одиниці класифікації архівних документів у межахархіву. Основні види 

класифікації архівних документів. Класифікація документів у межах архівного 

фонду,  

 

ТЕМА 7. Експертиза цінності документів та комплектування державних 

архівів 

Поняття «експертиза цінності документів», її завдання, основні принципи та 

критерії експертизи цінності документів. Етапи проведення експертизи цінності. 



Переліки документів, що спрощують проведення експертизи цінності. Процес 

комплектування архівних установ. Робота архівістів з джерелами комплектування 

державних архівів. 

 

ТЕМА 8. Забезпечення збереженості документів 

Особливості матеріальної основи документа. Процес старіння архівного 

документа. Технології зберігання документів в архівосховищах. Правила 

реставрації документів. 

 

ТЕМА 9. Науково-дослідна та методична робота архівних установ 

Поняття науково-дослідної роботи архівних установ. Система науково-

технічної інформації в архіві. Завдання, зміст і форми методичної роботи архівної 

установи, форми науково-методичної роботи архіву. Семінари, конференції як 

форми науково-методичної роботи. 

 

ТЕМА 10. Інформатизація архівної справи України 

Мета та завдання інформатизації в архівній сфері. Світовий досвід 

інформатизаційних процесів в архівній справі. Стан та завдання інформатизації в 

сфері української архівної справи. Основні архівознавчі аспекти інформатизації. 

Вітчизняний досвід інформатизації архівної справи. 

 

 

 

  



1. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьог

о  

у тому числі 

л с лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Архівознавство як наукова система і 

навчальна дисципліна  
 2 2 

 
2 

Історія архівної справи   
2 2 

 2 

Історія архівної справи в Україні   4 

Архівні системи та система архівних 

установ сучасних країн  
2 

 
2 

 

 

4 

Організація роботи архівів  2  4 

Класифікація архівних документів  

2 
2 

 

 4 

Експертиза цінності документів та 

комплектування державних архівів 
 

 
4 

Забезпечення збереженості документів  2 2  2 

Науково-дослідна та методична робота 

архівних установ 
 

2 
2 

 
4 

Інформатизація архівної справи України  2  2 

Разом 60 14 14  32 
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